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Protokół Nr 0012.2.26.2020

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 25 czerwca 2020 roku.

*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

*********************************************************************

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*

na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*

na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
5. Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pani  ████*

oraz  pani  ████* na  dyrektora  Publicznego  Przedszkola  Nr  28  „Bajka”  w
Kaliszu.

6. Projekt uchwały ws rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla Zagorzynek.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Barbara  Oliwiecka,  witając  wszystkich  obecnych  oraz  prosząc  radnych
o potwierdzenie kworum. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 4 głosy za, 1 brak głosu,
z powodów technicznych radny Leszek Ziąbka nie oddał głosu (5 obecnych).

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*
na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
Głosowanie:  5  głosów  za  (5  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 



Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*
na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.  
Głosowanie:  5  głosów  za  (5  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.  5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pani  ████*
oraz  pani  ████* na  dyrektora  Publicznego  Przedszkola  Nr  28  „Bajka”
w Kaliszu.
Głosowanie:  5  głosów  za  (5  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.6.  Projekt  uchwały  ws  rozpatrzenia  wniosku  mieszkańców  osiedla
Zagorzynek.
Głosowanie:  5  głosów  za  (5  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca wspomniała o skardze, która wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji do wiadomości. Komisja nie jest właściwa do jej rozpatrzenia z uwagi na to,
że skarga jest ogólnie na pracowników Wydziału Edukacji. 
Komisja podjęła wniosek w sprawie przekazania według właściwości Prezydentowi
Miasta Kalisza skargi pani ████* z dnia 24.06.2020 r.  
Wniosek został jednomyślnie przyjęty 5 głosów za (5 obecnych).

Przewodnicząca wspomniała o potrzebie dołączenia do składu Komisji przedstawiciela
Klubu SLD.

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka
zamknęła posiedzenie, dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Protokołowała:         Przewodnicząca 
Agnieszka Szczypkowska /-/      Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
25.06.2020 r.                           Rady Miasta Kalisza

      Barbara Oliwiecka /-/

* Wyłączenie  jawności  w  zakresie  danych  osobowych,  na  podstawie  art.  5  ust.  2  z  dnia
6  września  2001  r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej,  jawność  wyłączyła  Katarzyna
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta.


